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SLÆGTSGAARDEN
Nr. 4 . Februar—Marts 1943.

Ingen Bygninger passer saa godt ind i det danske Landskab som den danske Landsbykirke og vore 
gamle Bøndergaarde. De folkelige og kulturelle Værdier, der gennem Aarhundrederne er udgaaet herfra, 
er Grundlaget i det kulturelle og folkelige Sammenhold, som i Dag skal bære os gennem Vanskelighederne

P oreningens Bestyrelse og Repræsentantskab vedtog paa Mødet den 
7. Januar følgende Udtalelse:

Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde, hvis Medlemmer 
repræsenterer Jordbrug af alle Størrelser, ønsker paa et rent nationalt 
Grundlag og absolut upolitisk at arbejde for Bevarelsen af Danmarks 
Jord paa danske Bønders Hænder, at styrke Slægterne ved Slægtsforsk
ning og dermed bevare Sammenholdet om Hjemmene. Vi opfordrer alle, der 
ejer eller bruger Slægtsgaarde, til at støtte Foreningen ved at indmelde sig. 
Vi takker den danske Presse for dens dybe Forstaaelse af vor Sag.



SLÆGTSG A ARDEN
Udkommer hveranden Maaned.

Red. af Jørg. Petersen (ansvarlig) og Chr. Damm.

Foreningen 
til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.

„Slægtgaards-Arkivet“, 
Dosseringen 14, København N.

Landsbestyrelsen: 

Gaardejer Jørgen Petersen, Thorsgaard, Gislinge 
(Formand).

Gaardejer Jens Jensen, Sode pr. Hejsager (Næst- 
, formand).

Greve F. C. R. Scheel, Ryegaard pr. Kirke Saaby.
Sognefoged, Gdr. Hans Pedersen, Holmegaard, 

Sanderum.
Proprietær Chr. Østergaard, Bostrup Østergaard 

pr. Jebjerg.
Sognefoged, Gdr. Andr. Kaad, Kaadsager, Minte- 

bjerg pr. K. Hørup.
Parcellist Niels Larsen, Veddinge pr. Faarevejle.
Foreningens Sekretær: Chr. Damm.
Foreningens Kasserer: Prokurist O. Svarer.
Forehingens juridiske Konsulent: Sagfører,, cand. 

jur. M. Hesselbjerg, Hillerød.
Foreningens Revisor: Statsautoriseret Revisor Kr. 

Foged, København.

- men Vindkiaften solplet ikke
Brændselsstoffer og Strømtilførsler kan svig
te, men der er stadig uudtømmelige Kræfter 
i den danske Blæst. Efter at alle „Børnesyg
domme“ er lykkeligt overvundne, staar „Dansk 
Vindkraft“ I Dag rustet til at løse sin sam
fundsvigtige Opgave. Send os Oplysninger 
om Deres Behov og Krav, saa at vi uforbin
dende kan udarbejde Tilbud. Vi fremkommer 
nu med vort nykonstruerede 20 HK Kraft
anlæg (14 kW), og eventuelle Interesserede 
kan straks orientere sig hos

Dansk Vindkraft
Fabrik: Trekronergade 36, København Valby.

Telefon Valby 865
Postadresse: P. Bendix-Kehlet, Skelbæksg. 38, 

København V.
Lys . Kraft . Varme

En landbrugspolitisk Studie

Af M. HESSELBJERG
Kr. 1,50

Bogens Opgave er at vise, at Formaalet — en 
uafhængig Landbostand — bedst og lettest kan 
naas gennem en fornuftig Arvegaardslovgivning 
m. Henblik paa Overdragelse af Landejendomme.

. . . det giver Belæring og Stof til nøje Efter
tanke, og den er et saa vægtigt Indlæg vedrø
rende Tidens Vanskeligheder, at den simpelthen 
bør kendes af alle, der interesserer sig for disse 
Problemer. (Ugeskrift for Landmænd.)

Hyt Mordisk forlag — Arnold ‘Busck

Med dette Nummer af Bladet overgaar Udsen
delsen til Postvæsenet. Derigennem faar Medlem
merne Bladet hurtigere, ligesom Foreningen spa
rer en Del i Portoudgifter og til Konvolutter. 
Skulde Bladet af en eller anden Grund udeblive, 
bedes dette meddelt Postvæsenet. Bladet udsendes 
i Aar kun hveranden Maaned, og det vil saaledes 
komme den 10. Februar, 10. April, 10. Juni, 10. 
August, 10. Oktober, 10. December.

Vi vil lægge et stort Arbejde ind paa at faa 
nogle Sider Annoncer i Bladet, idet vi derigen
nem kan faa Mulighed for til'næste Aar at udsende 
Bladet hver Maaned. Men Annoncering er et van
skeligt Problem for Tiden, da Forretningerne ikke 
har noget at sælge. Der findes dog en Del Virk
somheder, som ønsker at holde Navnet vedlige ved 
fortsat at avertere. Vi beder vore Medlemmer an
befale deres Leverandører at avertere i Bladet, 
som med de Tusinder af Slægtsgaarde, som det 
kommer til, virkelig er et godt Annonceorgan.

*
Vi beder Medlemmerne tale med Naboer og Be

kendte, som ejer Slægtsgaarde, om at blive Med
lemmer af Foreningen. Det er den bedste Agita
tion for at naa et saa stort Antal Medlemmer, at 
Foreningen med Myndighed kan kræve gennem
ført Bestemmelser til Gavn for Slægtsgaardene. 
Kan man faa Ikke-Slægtsgaardsejere, som sym
patiserer med Sagen, især Landmænd, som øn
sker at deres Gaarde skal blive i Slægten, til at 
blive passive Medlemmer, vil dette betyde en yder
ligere Gevinst for Sagen. Passive Medlemmer kan 
optages for 5 Kr. aarligt.

(Fortsættes Side 122



"Bestyrelses- og
Repræsentantskabsmødet

Foreningens Arbejde har hidtil gaaet ud paa 
først og fremmest at faa Medlemmer over hele Lan
det. Nu, da de første Aar er gaaet, og vi har 
naaet 4000 Medlemmer, er vi kommet saa vidt, at 
Arbejdet kan lægges i mere faste Rammer. For at 
gennemføre dette blev der afholdt et Bestyrelses- 
og Repræsentantskabsmøde den 7. Januar i Køben
havn. I Mødet deltog Bestyrelsesmedlemmerne 
samt Formændene for Lokalforeningerne.

Mødet indlededes af Næstformanden, Jens 
Jensen, hvorefter Greve F. C. R. S c h e e 1 og 
Sagfører M. Hesselbjerg talte. Talerne kom 
alle ind paa Dagsordenen.

Da det er vanskeligt at samle Bestyrelsesmed
lemmerne til Møde, især paa Grund af de vanske
lige Trafikforhold, vedtoges det at nedsætte et 
Forretningsudvalg. Dette kom til at be- 
staa af Formanden, Næstformanden og 
Greve F. C. R. S c h e e 1. Som Suppleant valgtes 
Niels Larsen.

Derpaa nedsattes der et Udvalg angaaende For
eningens økonomiske og lovgivningsmæssige Ind
sats. Udvalget kom til at bestaa af Formanden, 
Næstformanden, Niels Larsen, Hofjæ
germester G. Gederfeld de Simonsen, Er- 
holm, og J. G u d i k s e n, Oddense, og med Sag
fører M. Hesselbjerg som Sekretær. Forenin
gens Opgave i økonomisk Henseende er meget van
skelig at gennemføre, da der skal store Midler til 
for at gøre en virkelig Indsats. Der er nemlig en 
Del Slægtsgaarde, hvor der er økonomiske Vanske
ligheder, mens der andre Steder savnes Midler til 
ved Skifte at bevare Gaarden for et af Slægtens 
Medlemmer. Hidtil har Foreningens Indsats kun 
kunnet blive af raadgivende Art. Og ved Henven
delse til Foreningens Kontor vil Medlemmerne 
gratis kunne faa Oplysninger om Spørgsmaal af 
økonomisk og juridisk Art. Udvalegt skal nu se, 
om man kan finde en Vej frem, for at Foreningen 
kan komme til at gøre en praktisk Indsats. Og da 
Slægtsgaardenes Bevarelse i Slægterne først og 
fremmest maa løses ad Lovgivningens Vej, skal 
Udvalget fremkomme med et Forslag herom, lige
som det skal fremsætte et Indlæg til det Arvelov- 
forslag, der blev udsendt i 1941, og hvori Land
brugsejendomme gøres til Genstand for en sær
lig Behandling.

Det vedtoges at lade Formændene for de lokale 
Afdelinger paa Fyn, nemlig Hofjægermester G. G e-

Arbejdet i det kommende Aar

derfeld de Simonsen. Erholm, Sognefoged 
Hans Pedersen, Holmegaard, Sanderum, og 
Sognefoged Niels Jørgen Nielsen, Vejstrup, 
undersøge, om der er Mulighed for, at Foreningens 
Kontor og „Slægtsgaards-Arkivet“ kan komme til 
Odense og dermed komme til at ligge mere cen
tralt i Landet.

„Slægtsgaards-Arkivet“ er en selvstændig Insti
tution, som kun faar Støtte af Foreningen for der
igennem gratis at foretage Undersøgeiser angaaen
de Foreningens Medlemmer. Arkivet skal have et 
Tilsynsraad, bestaaende af Historikere, Sognehisto
rikere og Slægtsforskere. Til Tillidsmand for For
eningen valgtes Næstformanden, Jens Jensen. 
Jens Jensen skal sammen med Arkivets Leder, 
Ghr. Damm, udpege Tilsynsraadets Medlemmer.

Budgettet for det kommende Aar blev derpaa 
gennemgaaet og vedtaget. Til Afløsning for den hid
tilværende Kasse- og Regnskabsordning blev der, 
efter at statsaut. Revisor Kr. Foged havde gen
nemgaaet Sagen, ansat en Kasserer og Regnskabs
fører. Hertil valgtes Prokurist O. Svarer i Pri
vatbankens Brønshøj-Afdeling.

Man vedtog — med Generalforsamlingens se
nere Sanktion — at omlægge Forretningsaaret til 
at følge Kalenderaaret samt at inddele Kontingen
tet i 3 Grupper: Større Landejendomme: Proprie- 
tærgaarde og derover — skal give 10 Kr. i Aars- 
kontingent, almindelige Gaarde 5 Kr. som hidtil, og 
Husmandsbrug og mindre Landejendomme med 
lignende Areal skal give 3 Kr. i Kontingent.

Det vedtoges, at Medlemsbladet „Slægtsgaar- 
den“, som hidtil har været udsendt paa Prøve, 
og som det havde været Meningen at udsende en 
Gang maanedligt, i det kommende Aar kun skal 
udkomme hveranden Maaned. Aarsagen hertil er, 
at Bestyrelsen og Repræsentantskabets overvejen
de Flertal ønskede at nedbringe den økonomiske 
Risiko, som Bladets Udsendelse med 12 Numre be
tød for Foreningen. Til ansvarlig Redaktør valgtes 
Formanden med Sekretæren som Medredaktør.

Til Slut vedtoges den Udtalelse, der staar paa 
Bladets Forside, og som har været optaget i en 
stor Del af Landets Blade.
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foreningen

Tscherning Sørensen j® gg|
I '

Laus Dip

En Bog og Udstyr langt ud 
over Dagen og Vejen.

(Nationaltidende)

Han kaster et Skønhedens 
Skeer over Bondens Gerning 
som ingen siden Aakjcer.

(Red. N. P. Jensen 26/9)

Ganske dejlige karakteristi
ske Tegninger af Knud Kyhn 
— Tak for denne smukke og 
gode Bog.

(Politiken 7/10 1942)

Aarets smukke danske Gavebog
heftet Kr. 14,50, indb. i Vælskbind Kr. 29,50

Saa træder Slægtsgaardsforeningen ind i 
sit andet Aar og — det maa siges — med en 
Interesse, der har været næsten overvælden
de. Næppe nogen af os fire-fem Mænd, der 
i Sommeren 1941 mødtes i Odense og stiftede 
denne Forening, vedtog Vedtægter og „valg
te“ Bestyrelse, havde i vor vildeste Fantasi 
turdet haabe paa et saa stort Medlemsantal, 
som Aaret 1942 sluttede med.

Rundt regnet 4000 Medlemmer er vi i 
Dag, eller noget nær Halvdelen af de Slægts- 
gaarde, der findes i Landet, et ganske impo
nerende Tal, der siger, at vi maa have ramt 
noget, der er rigtigt, at der dog er noget, dan
ske Bønder kan samles om uden at skele til 
Partipolitik eller Hartkorn. Et fælles Maal, 
nationalt, demokratisk og med Vilje til at 
forbinde Fortid med Fremtid i fælles Kær
lighed til Hjem, Jord og Fædreland.

Men ikke alene disse Motiver, de væsent
lige, har været medvirkende til det store 
Medlemstal, ogsaa vor Sekretær Chr. Damms 
ildnende Tro paa Sagen og hans store Arbej
de var nødvendigt for at komme i Gang. 
Hans var Idéen, og det var ham, der tog Ini
tiativet, det fortjener han mere end Tak for.

Og sidst, men ikke mindst, skal der lyde en 
stor Tak til den danske Presse, der med et 
Par enkelte Undtagelser har stillet sig saa 
forstaaende og imødekommende, at vi ikke 
uden denne Hjælp havde naaet nær saa langt, 
og vi tillader os at haabe paa fremtidig Ven
lighed.

En saa stor Fremgang forpligter imidler
tid, noget Bestyrelsen er fuldstændig klar 
over, og vi vil gerne sige til eventuelle utaal- 
modige, der ikke straks mærker til andet end 
Indløsning af Kontingent og saa et lille Blad 
hveranden Maaned: „Vær overbærende, al 
Begyndelse er svær, men der skal nok blive 
gjort, hvad der evnes, naar først Rammerne 
kommer i Orden og Økonomien saa nogen
lunde er sikret“.
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En af Fyns velholdte Slægts- 
gaarde, Allerupgaard pr. Høj
by, tilhørende Kaj Andersen.

Den første Opgave, Slægtsundersøgelserne, 
tager baade Tid og Penge samt et meget stort 
Arbejde, noget Sekretær Damm iøvrigt vil 
fortælle om, — de andre Opgaver maa tages 
efterhaanden, som de melder sig, og deres 
Art er Medlemmerne selv med til at bestem
me, dels ved Generalforsamlingen og — for- 
haabentlig ikke mindst — ved at sende deres 
Tanker ind til vort Medlemsblad.

Angaaende Foreningens økonomiske Op
gaver er der nedsat et Udvalg, der skal un
dersøge, hvorledes de skal gribes an.

Ved sidste Bestyrelsesmøde blev der fore
taget en Arbejdsdeling; det var efterhaanden 
blevet klart, at Sekretæren ikke kunde magte 
alt det Arbejde, der paalagdes ham, hvorfor 
der ansattes en Kasserer, der tager sig af 
Regnskabet, det blev Bankprokurist O. Sva
rer, København. Revisor Foged, ogsaa Kø
benhavn, har anlagt vort Regnskab, og er til
lige Revisor af dette. Sagfører, cand. jur. 
Hesselbjerg, Hillerød, har elskværdigt 
lovet at være vor juridiske Konsulent, til 
hvem Forespørgsler i Bladet kan rettes, og 
som — eventuelt ved Aftale — ogsaa vil 
svare paa direkte Forespørgsler.

Rammerne skulde saaledes være nogen
lunde i Orden, og forhaabentlig vil Aaret, der 
nu kommer, bringe den yderligere Stigning i 
Medlemsantallet, der betyder, at alle Slægts- 
gaardsejere melder sig ind i Foreningen og 
dermed er med til at arbejde for de Vedtæg
ter, der binder os sammen, samt give nye 

Impulser. I dette Haab byder Bestyrelsen 
alle velkomne i Foreningen og beder Dem 
modtage Ønsket om et godt nyt Aar for For
eningen, de enkelte Hjem og vort gamle 
Fædreland. Red.

■jor«'«"*5
økonomiske Opgaver

Formanden fremsætter i Nr. for 15./11. 42 
dette Spørgsmaal. Som Eksempel anfører 
han en af de ret typiske Henvendelser. Det 
er fra en ung Mand, der har lagt sit Ung
domsarbejde i at bevare det gamle Slægts
hjem, og nu ønsker hans Søskende, at han 
skal overtage Gaarden til, hvad de kalder for 
„Dagspris“ og ønsker Foreningens Støtte 
til dette.

I Øjeblikket har Foreningen ingen Midler 
til saadant, men selv om vi havde det, vilde 
jeg ikke anbefale en saadan Ordning. Det vil
de ikke blive til Gavn for nogen af Parterne. 
Hans Søskende vilde faa nogle Penge, der 
ingen Værdi har, og Gaarden vilde blive be
lastet, saa den ikke kunde holdes i normale 
Tider. Det vil sige, at Gaarden vilde gaa ud 
af Slægten, og det er ikke det, Foreningen ar
bejder for, og hvis hans Søskende tænkte 
sig om, var det heller ikke det, de vilde. Slæg
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ten vilde blive rodløs, og ud fra et nationalt, 
samfundsmæssigt Synspunkt vilde en saadan 
Ordning heller ikke være ønskelig.

Vi mangler for et saadant Tilfælde en Ar- 
velovgivning.

Under Begrebet Dagspris kan kun forstaas 
den skattemæssige Værdi. Til den Betænk
ning af den nye Arvelov, der var forelagt 
Bestyrelsen til Udtalelse, var Bestyrelsen 
enig om, at fra den skattemæssige Værdi 
skulde fradrages 20 pCt, for at Ejendommen 
ogsaa kunde holdes i vanskelige Tider.

Man maa dog gøre sig klart, at dersom en 
saadan Lov vedtages, vil dette ogsaa indvir
ke paa Belaaning af en Ejendom.

Men skulde en saadan Begrænsning ind
føres paa én Ejendom, da skulde ogsaa Af
giften til Staten mindskes.

Dermed er ikke sagt, at der ikke kunde 
gives Tilfælde, hvor Foreningen kunde yde 
en økonomisk Støtte. Disse Tilfælde vil der 
gives mange af, dersom blot Foreningens 
Økonomi tillader dette. Jeg kunde ogsaa tæn
ke mig, at mange Forretningsfolk eller Pen
geinstitutioner i en Tid som denne med man
ge ledige Penge kunde se deres Fordel i at 
anbringe Kapital i en Landbrugsejendom, 
at der kunde skabes en Ordning, der kunde 
tiltrædes af begge Parter.

Der vil kunne indvendes af mange, at en 
saadan Ordning ikke kan faa Betydning for 
deres Vedkommende, da de har mere Gæld 
end den skattemæssige Værdi. Men dertil er 
at sige, at man efter denne Krigstid sandsyn
ligvis alle er lige langt, vi kommer alle til at 
bygge op fra bar Bund. Da vil en Ar velov
givning være paa sin Plads, blandt andet for 
at forebygge nogle af de Fejl, man begik ef
ter forrige Verdenskrig.

Men jeg skal ikke nægte, at jeg ikke anser 
Foreningens økonomiske Opgaver for de vig
tigste. Det egentlige maa være af national og 
samfundsmæssig Natur. Medlemmerne maa 
være sig bevidst, at de som Ejere af de gam
le danske Slægtshjem har uafviselige Pligter 
overfor deres fælles Hjem, Danmark, over
for vor fælles Kultur, der er oparbejdet gen
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nem uendelige Slægtled. Der vil komme en 
Tid, da Brødpolitik ikke mere slaar til, og 
hvem staar da nærmere til at øve en Indsats 
end de gamje Slægter, hvis Jord gennem 
mange Slægters Kampe og Slid er bleven 
dem hellig.

Jens Jensen,
Soed.

\ Hvad der for
\ omkring 150 Aar \ 
j siden fandtes i 

i / paa en Gaard.Uptegnelser ................
paa en gammel Siæg tsg aard

Paa Jens Jensens gamle Slægtsgaard i Soed 
findes der blandt nogle gamle Dokumenter ogsaa 
en Ægteskabskontrakt mellem en af Jens Jensens 
Forfædre, Jens Nielsen, og Peder Gertsens yngste 
Datter, Anna Kathrina Pedersdatter af Kanekier 
i Kielstrup. Ægteskabskontrakten blev underskre
vet den 5. Marts 1779 af Peder Gertsen og Niels 
Jensen og ikke mindre end 13 Vidner. .Dengang 
tog man det alvorligt, naar unge Mennesker vilde 
gifte sig. I Kontrakten blev aftalt, at de Forlovede 
efter Brylluppet skulde bo paa Jens Nielsens Gaard, 
som han efter Kontrakt med Faderen, Niels Jen
sen, skulde overtage. Bruden skulde indskødes i 
den gamle Ejendomsgaard, men forinden skulde 
hendes Medgift paa 1000 Rigsdaler udbetales. I 
Medgift skulde hun ligeledes medbringe 2 Senge 
samt Kiste og Skrin og en 2. Aars Plag.

Jens Nielsen og Hustru døde allerede før 1808; 
Hustruen døde først. De efterlod sig en Datter, 
Kierstine Jensdatter, og to umyndige Sønner: Niels 
Jensen og Jørgen Jensen, som var 15% og 13 Aar 
gamle. Børnenes Farbroder Nis Nielsen bestyrede 
Gaarden, og til Formyndere for den ældste Søn 
udnævnte Skifteretten Hans Jensen Ebsen paa 
Skovbygaard og Gerdt Pedersen i Soed, og for den 
yngste Søn udnævntes Laurits Jørgensen fra Sty- 
ding. Derefter lod Skifteretten Ejendommen og alt, 
hvad der var derpaa, vurdere af Vurderingsmæn- 
dene: Jørgen Iversen af Halk og Jørgen Knudsen 
af Hejsager.

Til Gaarden hørte følgende Bygninger: 10 Fag 
Sals, det vil sige Indhus, til en Værdi af 180 Rdl., 
5 Fag Sals til 50 Rdl., 6 Fag Bryggerhus til en Vær
di af 26 Rdl., 16 Fag Lade til en Værdi af 96 Rdl., 
19 Fag Lade til 133 Rdl., 13 Fag Lade til 65 Rdl. 
og 3 Fag Lade til 3 Rdl. Endda Stenbroen i Gaar
den vurderedes med, og de 36 Favne ansattes til



Jens Jensens Qaard i Soed.

6 Rigsdaler. Og Møddingen ansloges til at indehol
de 12 Læs, som vurderedes til 4 Rdl. Brønden vur
deredes til 10 Rdl.

Paa Gaarden var der 14 Stude, som ansattes til 
333 Rdl. 16 Sk., 6 Ung-Kræ til 100 Rdl., 6 Kalve til 
36 Rdl., 2 Kalve til 4 Rdl., 8 Køer til 133 Rdl. 16 
Kk., 5 Heste til 150 Rdl., 7 Faar til 14 Rdl., 1 Gris 
til 10 Rdl. og 3 Gæs til 3 Rdl.

Af Avlsredskaber fandtes en beslagen Vogn, som 
ansattes til 50 Rdl., en beslagen Vogn til 20 Rdl., 
en Træ-Vogn til 16 Rdl., en Trævogn til 12, 1 Plov 
til 5, 3 Harver til 0 og en Slæde til 2 Rdl. og 24 
Sk.

25 Traver Rug ansattes til 91 Rdl. 32 Sk., 35 
Traver Byg til 105 Rdl., 17 Traver Blandkorn til 48 
Rdl., tærsket Boghvede 46 Rdl., 24 Traver Havre 
til 69 Rdl. 16 Sk., 60 Læs Hør til 120 Rdl., 7 Tdr. 
Rug, som var saaet, ansattes til 70 Rdl., og 4 Skæp
per Hvede, som ligeledes var saaet, vurderedes til 
5 Rdl.

Af Heste-Tøj var der et Lædertøj, som var vur
deret til 4 Rdl., et andet til 3 og et tredie til 2 Rdl., 
en Tømme ansattes til 2 Rdl. og en anden til 1 
Rdl. En Hakkelseskiste med Kniv vurderedes til 2, 
noget gammelt Vogntøj til 3 og nogle andre Smaa- 
ting til omved 5 Rdl.

I Huggehuset var der en Save til 32 Sk., 1 Jern
stang til 1 Rdl., 3 Kover til 1 Rdl., 2 Boløxer til 1 
Rdl. og 16 Sk., 1 Haandøxe til 16 Sk., 2 Risøxer til 
12 Sk., et Bor, en Spaankniv og et Huggejern til 
samlet til 12 Sk., 2 Saver til 1 Rdl. og 16 Sk., 2 Hø- 
forker til 32 Sk., 1 Jernkile 16 Sk., 1 Træskovl 8 
Sk. og 2 Vognreb til 1 Rdl.

I Baghuset var der en Bryggerskedel til 12 Rdl.,' 
1 Ovn til 16 Sk., 1 Skieppe til 24 Sk., 1 Bagtrug til 
16 Sk., 2 Baljer og 1 Kar til 1 Rdl. 16 Sk., 1 Balje 
og 1 Kar til 1 Rdl. 16 Sk., 2 Soide til 16 Sk., 3 
Spindhjul til 2 Rdl., 1 Tøjkurv til 4 Sk., 2 øltøn

der til 1 Rdl. 16 k., 1 Salttønde til 16 Sk., 1 Sad
del til 1 Rdl., 1 Trense til 12 Sk., 1 Kar til 2 Rdl., 
1 Salttønde til 32 Sk., 1 Vaskebalje og 1 Spand til 
16 Rdl., 10 gamle Bøtter 24 Sk., 2 Malkebøtter 16 
Sk. og 1 Drøvtrug til 24 Sk.

Paa Loftet var der 6 Eskefjælle til 1 Rdl. I Køk
kenet var der 1 Kedel til 3 Rdl., 2 smaa Potter og 
1 Låag til 1 Rdl. Af Messingtøj fandtes i Køkke
net: 2 smaa Kedler til 3 Rdl., 1 Dørslag til 16 Sk., 
2 Gryder til 1 Rdl, 19 Tinfade til 6 Rdl. 32 Sk., 19 
Tintallerkener til 2 Rdl., 2 Tekedler til 1 Rdl., 1 
Æblekagepande til 1 Rdl., 1 Jernpande til 24 Sk., . 
1 Møser til 32 Sk., 1 Lygte til 16 Sk., 1 Rivejern til 
4 Sk., 2 Ildtænger 12 Sk., 1 Ildskov! 2 Sk., 1 Brand- 
jern 16 Sk., 8 gamle Stenfade 32 Sk. og 3 sorte Pot
ter til 8 Sk.

I Karlekamret var der en Seng til 7 Rdl. I „den 
liden Dørnse“ var der en Jernkakkelovn til 8 Rdl., 
1 gammel „Klokke“ til 32 Sk., 1 Spejl til 4 Sk., 1 
lille grønmalet Dragkiste 2 Rdl., 1 Egebord 1 Rdl. 
Gg 16 Sk., 1 Tinkande til 24 Sk., 12 Tintallerkener 
til 1 Rdl. 24 Sk., 6 Træstole til 20 Sk., 1 lille Skrin 
og 1 „Tressur“ 16 Sk., 1 Flaske og 1 Glas 6 Sk., 1 
Seng til 10 Rdl. I „store Dørnse“ var 1 Jern-Vind- 
ovn til 12 Rdl., 1 Messing Bækken 1 Rdl., 1 rød- 
malet Egebord 1 Rdl. og 16 Sk., 1 gulmalet Slag
bord af Fyr 1 Rdl., 1 „Tresure“ 8 Sk., 1 Messing- 
Strygejern med to Bolte 1 Rdl., 1 Tinkande og 1 
Tinkrus 24 Sk., 4 store Fade og 5 Tallerkener 24 
Sk., 1 Flaske 4 Sk., 6 Læderstole 3 Rdl., 1 Læne
stol af Træ 8 Sk., 3 Senge (Sengen bestaar af 1 
Overdyne, 1 Underdyne, 1 Hoveddyne og 1 Pude 
og 2 Biaagarnslagener) hver 12 Rdl. I Kammeret 
næst ved Stuen var der et Spel til 8 Sk. og 1 Seng 
med Gardiner til 13 Rdl. Paa Forstuen var der 1 
Dyne, 1 Pude, 1 Lagen til 4 Rdl. og nogle Fade til 
8 Sk. I „større Stuen“ var der 1 blåatmalet Bord 
til en Værdi af 1 Rdl. 16 Sk., noget Te-Tøj 1 Rdl., 
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1 blaa- og hvid Dynevaars-Overdyne 5 Rdl., 1 lig
nende Underdyne 4 Rdl. og en Hoveddyne af sam
me Beskaffenhed 2 Rdl., 1 gammel Overdyne 3 Rdl., 
2 Puder 2 Rdl., nogle Senge-Gardiner 1 Rdl. 16 Sk., 
1 grønmalet Ege-Helkiste med Jernbeslag 8 Rdl. 
I Kisten fandtes 6 Hørgarnslagener 10 Rdl., 1 grøn
malet Halvkiste med Jernbeslag ansattes til 3 Rdl., 
10 Alen Lærred 2 Rdl. 4 Sk., 6 Alen Blaagarn 32 
Sk., 1 Borddug 40 Sk., 1 lille Borddug 20 Sk., 1 lille 
Borddug 20 Sk.,"4 Alen Vadmel 1 Rdl., 1 lille grønt 
Skrin 1 Rdl. 12 Sk., 1 stor rød Egekiste 1 Rdl. 16 
Sk. I den sidste var den afdødes Livsklæider, nem
lig 2 blaa Kjoler 4 Rdl., 2 sorte Kjoler 1 Rdl. 16 
Sk., 6 Skjorter 3 Rdl. 1 grøn Egekiste med Jern
beslag ansattes til 3 Rdl., noget uldent Garn deri 
til 2 Rdl., nogle Fjer til 1 Rdl., 2 Messing-Lysesta
ger 32 Sk., 1 Tragt af Blik 4 Sk., 1 grønmalet Ska- 
tol af Eg 5 Rdl., 13 Sølv-Spiseskeer 12 Rdl., 1 Sølv
bæger 3 Rdl., 1 Flødeske og 4 Teskeer 1 Rdl., 1 
Sukketang 24 Sk. og 3 Læderstole 16 Sk.

Alt i alt ansattes Bygninger, Redskaber og Ind
bo samt Besætning til 2293 Rdl. og 12 Sk., en ret 
betydelig Sum i hine Tider.

Den til Gaarden hørende Jord blev ansat til 
2000 Rdl. og Skovene til 1500 Rdl., og endelig an
sattes Hegnene til 108 Rdl.

Af Marknavne, som ofte kan give meget inter
essante Oplysninger om Egnen og ogsaa af fol
kelig Natur, kan nævnes: Fladskær, Barkholt, Nør- 
relykke, Breddal, Lyttekrog, Gredsbølhøj, Fælles
kær, Toften og Majen, Nordhede, Kørlykke og 
Nørtoft.

Naar man læser om de mange Ting, der fand
tes paa denne Gaard, og lader dem stige frem for 
vore Øjne, saa ser vi en gammel dansk Selvejer- 
gaard med Bygninger, som de var Aarhundreder 
igennem, og hvoraf een, netop fra denne Gaard, 
staar i Frilandsmuseet i Lyngby, saa smukke og 
passende ind i Landskabet, som ingen Bygninger i 
Dag gør det. Vi ser et godt og solidt Indbo: Ege
borde, Egekister, Læderstole, Tin-, Messing- og 
Sølvgenstande og de ikke mindre gode Senge. 
Mærkeligt er det, at der saa at sige ingen Land
brugsredskaber nævnes; der maa utvivlsomt have 
været mere heraf, selv om man ogsaa af Besætnin
gen vil kunne se, at Fremskridtet indenfor Land
bruget endnu ikke var begyndt. For der er vist 
ingen Tvivl om, at den her nævnte Gaard har kun
net staa som et Gennemsnit for Egnens Gaarde af 
samme Størrelse.

I mange Gaarde findes gamle gulnede Dokumen
ter og Optegnelser fra Fædrenes Tid, der findes 
endnu af de gamle stærke Egemøbler, og der fin
des ogsaa Sølvtøj. Bevar alt dette, lad det blive i 
Slægten — og sig som Jens Jensen siger det: „Af 
Navn er jeg nok Ejer af Gaarden, men jeg har 

faaet den af mine Forfædre og skal aflevere den 
til mine Efterkommere, saa i Virkeligheden er jeg 
kun Slægtens Bestyrer deraf, et Led i Slægtens lan
ge Kæde. Denne Kæde maa ikke brydes, og hvert 
Led maa gøre sit til at holde den, for Slægten og 
Slægtens Jord hører sammen — og de mange Slæg
ter, hver paa Hjemstavnens Jord, udgør det dan
ske Folk“.

Chr. Damm.

Sognetillidsmcmdme
og deres Arbejde

I en Række Lokalafdelinger, som blev op
rettet i det forløbne Aar, er der valgt Sogne- 
tillidsmænd for Sognene indenfor Lokalafde
lingens Omraade. Alene det, at Foreningen 
har gode og ansete Mænd i Sognene til Til- 
lidsmænd, er af største Værdi for Forenin
gens Arbejde. Derudover har der hidtil hel
ler ikke været kaldt paa Tillidsmændene; 
men selv om Foreningen ikke ønsker at over
læsse dem med Arbejde, skulde vi gerne naa 
et Skridt videre, saaledes at Tillidsmændene 
virkelig kom til at staa som Foreningens Re
præsentanter overfor Slægtsejendommene i 
Sognene.

Sognetillidsmændene skulde gerne komme 
i Forbindelse med de Slægtsgaarde, der er i 
Sognet, saa vidt gørligt faa disse til at være 
Medlemmer af Foreningen og faa dem til at 
indsende det, som Slægtsgaardsejerne selv 
ved om deres Gaard og Slægt.

I mangfoldige Tilfælde, sandsynligvis de 
fleste, kender Tillidsmændene personligt alle 
Slægtsgaardsejere i Sognet, saa det vil være 
en let Opgave ved Tid og Lejlighed at tale 
med dem om Foreningens Arbejde. Kan de 
samtidig formaa dem til at blive Medlemmer, 
bedes dette meddelt Foreningens Kontor.

Vi har allerede fra adskillige Tillidsmænd 
faaet fremsendt baade Medlemmer og Be
skrivelser af Slægterne og Slægtsgaardene i 
Sognene, og vi haaber, at alle Tillidsmænd 
efter Tid og Lejlighed vil virke til Gavn for 
Sagen,
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’ {Chr. Alfred Jensens G aard l Lerbæk, Fane fjord Sogn paa Møen, og den smukke Udsigt fra G aarden.

Anmeldelser
Fra det kendte Forlag Ejnar Munksgaard, Kø

benhavn, har vi modtaget Dr. F. B. Fabricius’ Bog 
„Hvordan finder jeg mine Aner?“ Denne Vejled
ning i Slægtsforskning er kendt fra Omtale i Pres
sen og kan købes i Boghandelen. Men nu har For
fatteren yderligere tilføjet et Supplement til den
ne ypperlige Vejledning; det er 8 Sider, der gæl
der selve Slægtsgaarden, og hvor der er Plads til 
at indføre alt, hvad der vides om dennes Historie.

Muligvis kan der findes en Ordning, saa det 
bliver Foreningen, der lader dette trykke — det 
skulde blive saaledes, at den kunde sælges til 
Medlemmerne til en meget overkommelig Pris —, 
men forhaabentlig kan der siges endelig Besked 
herom i Aprilnumret af „Slægtsgaarden“.

Selve Bogen, der begynder med en Aneliste, 
først „mig selv“, føres tilbage til 14 Led paa beg
ge Sider, har Skemaer, hvor der kan føjes Oplys
ninger om alt, hvad der kan skaffes til Veje af 
saadanne, og det er ordnet paa en let overskue
lig Maade.

Lad os eksempelvis tage Nr. 8. Skemaet afgiver 
Plads til: Stilling. — Titel. — Født. — Døbt. — 
Viet. — Død. — Begravet. — Fødested. — Daabs- 
kirke. — Viet i Kirke eller Raadhus. — Dødssted. 
— Kirkegaard.

Yderligere Oplysninger om Nr. 8: Konfirmation. 
— Skolegang. — Uddannelse. — Værnepligt. — 
Eksaminer. — Titler. — Ordener o. s. v.

Og Kilder, der er benyttede til disse Undersø
gelser. Attester. — Bøger. — Aviser. — Arkiver 
el. a.

—----I Supplementet, som Forfatteren til
føjer, er der Plads til Slægtsgaardens Historie, men 
om dette vil vi lade hans egne Ord lyde.

„Det, der har Betydning og Interesse at bevare 
om Slægtsgaardens Historie, foruden dens Navn og 
Beliggenhed, er, hvornaar den er kommet i Slæg
tens Besiddelse, de skiftende Ejeres (eller Bru
geres) Navn, Gaardens Størrelse og Forandringer 
af Bygninger og Tilliggende ned gennem Tiderne. 
Følger man — som i Anetavlen — Bogens Skemaer 
og Plan, vil dette Arbejde lettes.

Som man ser, er der 4 Sæt Skemaer, svarende 
til 4 i Anetavlen nævnte Generationer. Men det 
kan jo tænkes, at en ældre Broder eller Søster har 
ejet Gaarden, der saa er gaaet over til den yngre, 
derfor er der Plads paa ekstra hvide Blade, saa 
Bogen kan strækkes over 5, ja 6 Ejere.

Af stor Interesse vilde det dernæst være, om 
man paa de ekstra hvide Blade bag i Bogen skrev, 
dels hvad der ikke er Plads til under de enkelte 
Ejere og dels om Gaarden, før den kom i Slægtens 
Eje, om eventuel Navneforandring paa Gaarden 
samt Sagn og Begivenheder knyttet til denne, ikke 
blot i Slægtens Tid, men ogsaa i Tiden forud for 
denne, og endelig om Ejerne i den Tid.

Tænk paa hvilken Sum af Minder Slægtens 
Medlemmer har om Slægtsgaarden og dens Be
boere, lad disse Minder blive bevarede til Glæde 
og Sammenhold for Efterslægten“.

Som nævnt kan vi fuldt ud tiltræde disse Ord, 
det er jo netop en af de Opgaver, vi har sat os.

Det vil forhaabentlig lykkes at komme til et Re
sultat i Forhandlingerne, der slutter med, at Bo
gen kan sælges til en overkommelig Pris, og sker 
dette, maa det ønskes, at alle Medlemmerne vil kø
be den og benytte den efter Forfatterens Anvis
ning.

Tænk, hvad det vilde betyde for fremtidig Sam
ling af Folkeminder! J. P.
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»Slægtsgaards -Arkivet«
fortsætter i Aar Undersøgelserne ved
rørende de gamle Slægter og Gaardene. 
Undersøgelserne naar utvivlsomt et 
betydeligt højere Tal end i Fjor. Men 
alligevel vil der gaa Aar, inden de man
ge Tusinde danske Slægtsgaarde er gen- 
nemgaaede. Skulde der derfor være 
Slægtsgaardsejere, som ønsker at faa 
foretaget Undersøgelserne straks, vil 
„Slægtsgaards-Arkivet“ kunne faa det
te udført af særlige Undersøgere, imod 
at disse faar en Betaling herfor. Gen
nemsnitligt vil det at føre Slægten til
bage paa Gaarden, saa langt som man 
kan komme ved Hjælp af Arkivalierne 
i vore Arkiver, kunne gøres for 25 Kr. 
Ønsker man derfor Undersøgelsen fore
taget straks, vil dette kunne faas for 
denne Sum.

Skulde der være Sogne, hvor alle 
Slægtsgaarde er enige om at faa fore
taget en Undersøgelse straks, vil det 
maaske kunne gøres endnu billigere.

tinglæsning af Qaardnavne.
Mange Gaardejere har ønsket at faa 

givet deres Gaard et Navn, og andre 
har ønsket Gaardens Navn tinglæst. 
Dette vil „Slægtsgaards-Arkivet“ gerne 
medvirke til at faa udført. Omkostnin
gerne beløber sig til 15 Kr.

MavneSor andring.
Vi er adskillige Gange blevet anmo

det om at medvirke ved Gennemfø
relsen af en Navneforandring. Ofte er 
det saadan, at Slægtsgaardsejerne har 
et Tilnavn efter Gaarden eller Slægten, 
som de imidlertid ikke er døbt med. 
Dette Navn vil de i mange Tilfælde 
kunne faa officiel Bevilling paa. Vi skal 
gerne medvirke hertil. Prisen er 20 Kr. 
Hvis Navnet imidlertid ikke kan gives 
ved Øvrighedsbevis, men der skal kon
gelig Bevilling til, maa denne Bevilling 
betales særskilt med 33,66 Kr.

„Slægtsgaards-Arkivet“, 
Dosseringen, København N.

3Cøb og Salg.
Har De en Hest, Ko eller andet 
at sælge, f. Eks. Avlsdyr, skulde 
De prøve at annoncere i „Slægts- 
gaarden“, det skulde være mær
keligt, om der ikke blandt Læ
serne fandtes en Køber! — Og 
saa støtter De Bladet og dermed 
Foreningen.
Annoncer kan sendes direkte til

„SIægtsgaarden“s Ekspedition, 
Dosseringen 14, København.

Vore Annoncører:
Kulmangelen præger alle Forhold og vil vel 

komme til at gøre det i endnu højere Grad. Det 
kan blive vanskeligere at producere den nødven
dige Gas og Elektricitet; det er jo især Elektrici
tetsknapheden, som vil kunne bevirke Vanskelig
heder for Landbruget. Kunde vi forsyne os selv 
hermed, vilde ikke saa lidt være vundet. Af Raa- 
stoffer hertil har vi Havet og Luften. Vore Aaer 
er for smaa, men af Havet vilde vi utvivlsomt 
kunne udvinde Elektricitfet, og det samme er Til
fældet af Luften. Det sidste er det nemmeste, for 
her vil hver Forbruger kunne blive selvforsynen
de. Ved Hjælp af Flyvemaskinepropellerne kan 
der skabes Strøm ved selv den mindste Smule 
Vind. Og der er ikke Tvivl om, at denne Løsning 
har en Fremtid for sig. Vi henviser til Annoncen 
herom paa Side 2 og anbefaler vore Læsere at ind
hente Oplysninger herom.

liøiskoleh - Roskddcj

JCrestcn 3oged
statsaut, Revisor

30 Østerbrogade 88
5000 København
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Danebod Højskole er et af de 
Steder, hvor Slægtsgaardsejerne 
holder af at komme. Allerede to 
Gange har man her samlet de gam
le Bondeslægter fra Als og Sunde
ved, og intet Steds har Rammen 
om Sammenkomsten og Hjerte
varmen været som her, hvor For
standerparret : Fru Anna Hald 
Terkelsen og Frede Ter
kel s e n gør alt for, at man skal 
føle sig hjemme.

Skolen samler Elever fra hele 
Landet, og Slægtsgaardsejere skul
de lade deres Datter eller Søn 
komme herned til det smukke Als 
for at gennemgaa et Kursus og 
samtidig se de minderige sønder
jyske Egne. Det vil være en Værdi 
for hele Livet.

Paa Vinterskolen er de faste
Lærere: Cand. mag. Jørgen Jessen, Søn af 
Direktøren for Botanisk Have, Professor Knud Jes
sen; hans Hovedfag er Historie, Geografi og Dansk. 
Konsulent Frederik Slipsager, der under
viser i Landbrugsfag, Bygningstegner Erik Ol
sen, der underviser i Fagtegning, samt en Gymna
stiklærer. Paa Sommerskolen er der følgende Læ

rerinder: Forstanderinde, Fru Anna Hald Ter
kelsen: Vævning, Haandarbejde og flerstemmig 
Sang; Vævelærerinde, Frk. K i r s ti n e R a s k: 
Vævning og Dansk; Gymnastiklærerinde, Frk. Kir
sten Petersen: Gymnastik og Haandarbejde; 
Lærerinde, Frk. Ingeborg Trier: Dansk, Kjo
lesyning og Svømning.

Refsgaard i Volling i Salling, tilhørende Chr. Refsgaard.
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- Fynshav (Als)

3 og 4 Mdr.s Sommerskole fra 3. Maj 
5 Mdr.s Vinterskole fra 3. November. 
Skoleplan sendes.

Frede Terkelsen.

(Fortsat fra Side 2)

I Taarnby Sogn i Bjeverskov Herred er der 13 
Slægtsgaarde, som alle er Medlemmer.

Foreningens Medarbejder i Sydøstsjælland for
tæller iøvrigt, at Interessen for Slægtforskningen 
og for Foreningens Arbejde er stærkt stigende; 
saaledes har adskillige Slægtsgaardsejere, som i 
første Omgang stillede sig afvisende overfor For
eningen, nu begæret at blive Medlem.

*
Carl Jensens Ejendom, Porsagergaard i Paarup 

i Frederiksborg Amt, havde den 17. Januar været 
150 Aar i Slægtens Eje, idet Ejerens Tipoldefader, 
Lars Hansen, den 17. Januar 1793 fik Selvejer
skøde paa Gaarden.

*
Foreningen afholder i Marts Maaned en Del 

Møder, saaledes i de fire sønderjyske Amter. Der 
afholdes Tillidsmandsmøde i Haderslev Mandag d. 
8. Marts og et lignende i Sønderborg Onsdag d. 10. 
Marts. I Aabenraa holdes der Møde for alle Slægts
gaardsejere Tirsdag d. 9. Marts, og i Tønder op
rettes der en Lokalafdeling Torsdag d. 11. Marts.

I Slutningen af Marts afholdes der et Møde i 
Maribo for at oprette en Lokalafdeling for Lol
land.

*
Der kommer daglig mange Skemaer ind fra 

Gaarde Landet over, og det viser sig, at Bonde- 
slægterne i langt højere Maalestok end antaget ken
der deres Slægt. Derimod kniber det tilsyneladen
de mere med Gaardens Historie. Vi beder alle Med
lemmer om at benytte de lange Vinteraftener til at 
udfylde Skemaerne og saa vidt gørligt ogsaa give 
en Beskrivelse af Gaardens og Slægtens Historie. 
Tal med ældre Medlemmer i Slægten og faa dem 
til at nedskrive det, de ved, eller skriv det selv ned. 
Og indsend saa Skemaet, helst bilagt et Billede af 
Gaarden. Lidt efter lidt foretager vi saa yderligere 
Undersøgelser, som vi lader tilgaa Slægterne. Ved 
et saadant Samarbejde skaber vi med Aarene et 
værdifuldt kulturelt Arkiv for dansk Bondehistorie.

*
Billedet paa Forsiden af sidste Nummer var ma

let af den sønderjyske Maler H. Zimmermann, som 
ogsaa er interesseret i Slægtsforskning. Han er nu 

i Færd med at give Udkast til et Diplom, hvorpaa 
Slægtsfølgen paa Slægtsgaardene kan optegnes.

*
Proprietær Jens Chr. Vyff, „Poulinesmin- 

de“ i Vonsild, er død, 79 Aar gammel. Vyff har i 
mange Aar drevet Slægtsgaarden, og han var 5. 
Generation som Ejer af „Poulinesminde“. I 46 Aar 
var han Medlem af Bestyrelsen for Kolding Spare
kasse, og i mange Aar sad han i Sogneraadet.

*
„Slægtsgaards-Arkivet“ havde ansøgt Odense 

Byraad om Lokaler i „Den fynske Landsby“ i 
Odense. Dette Andragende er blevet afslaaet al 
Byraadet, saa det ser ud til, at Foreningens Kontor 
og Arkiv forbliver i København.

*
Pastor E. Dalberg i Magstrup Sogn, Haders

lev Amt, har i længere Tid arbejdet med at under
søge Slægtsgaardene i Sognet og har tilstillet 
„Slægtsgaards-Arkivet“ Resultatet af Undersøgel
sen af en Del af Sognets Gaarde. Det er et stort 
Arbejde, Sognepræsten her har udført, og vi skal 
i et senere Nummer komme nærmere ind paa Un
dersøgelsen.

*
Det var Meningen i første Omgang kun at ud

sende Spørgeskemaer til de første 2000 Slægts
gaarde, men da Medlemsbladet fra Februar ikke 
mere bliver udsendt i Konvolutter, men direkte 
gennem Postvæsenet, har alle Slægtsgaarde faaet 
tilstillet Spørgeskemaer. Vi beder venligst om at 
faa disse udfyldt og sendt tilbage til Kontoret. Thi 
det er paa Grundlag af disse udfyldte Skemaer, at 
vi kan foretage yderligere Undersøgelser.

J)lads søges og tilbydes.
Vilde det ikke være en god Tanke, 
om de Unge lærte andre Egnes el
let Landsdeles Skikke og Hjem at 
kende ved at faa en Plads hos et 
af Foreningens Medlemmer?
Tænk over det, og prøv at sætte 
en Annonce i „Slægtsgaarden“.
Send Deres Annonce til

„Slægtsgaarden“s Ekspediton, 
Dosseringen 14, København N.

12 VENSTREBLADETS TRYKKERI-HOLBÆK


